LGB
BT
Quyền
Q
Công
C
Bằng Gia
ư
Cư

ĐỪNG
G SỢ
CH
HỐNG K
KỲ TH
HỊ!
Luuật pháp bảảo vệ quyềền của quý vị nộp
đơ
ơn khiếu nạại. Trả đũaa quý vị bằnng cách
từ
ừ chối dịch vụ, hăm ddọa trục xuấất hoặc
nhhững cách kkhác là tráái với pháp luật.
Qu
uý vị có thể làm gì?

Troong tiểu bang
g Oregon, Nh
hững người cung
c
cấp
giaa cư cò hành vi
v kỳ thị dân chúng căn cứ
c trên xu
hướ
ớng tình dục hoặc chỉ dấu
u giới tính là vi phạm
luậật pháp.

Điều nà
ày có xảy ra
r cho quý
ý vị?
•

Quý vị bị
b những ngư
ười hàng xóm
m tai khu
chung cư
c quấy nhiễu
u vì quý vị làà người
chuyển đổi giới tính
h;

•

Quý vị được cho biếết là chủ nhà của quý vị
không thể
t làm gì để ngăn chặn hàng
h
xóm
quấy nh
hiễu quý vị;

•

Quý vị được hỏi quý
ý vị là người chuyển
đổi giớii tính khi quý
ý vị xin nhập gia cư tạm
thời;

•

b từ chối luii tới nơi trú ẩn
ẩ dành cho
Quý vị bị
người vô
v gia cư vì xu
x hướng tình
h dục hoặc
chỉ dấu giới tính củaa quý vị;

•

Quý vị nhận được một
m thông báo
o trục xuất
vì quý vị
v đứng lên đòi
đ quyền côn
ng bằng về
gia cư của
c quý vị;

•

Quý vị bị
b từ chối nh
hập khu gia cư
ư cao niên
vì tình trạng
t
LGBT của quý vị;

•

Quý vị được cho biếết là gia đình quý vị
không hợp
h lệ với cư
ư xá công vì xu
x hướng
tình dụcc của quý vị;

•

Tự xác định giới tính
h của quý vị không
được nh
hân viên gia cư
c chấp nhận
n;

•

Quý vị được cho biếết là nhân viêên địa ốc
không giúp
g
đỡ quý vị
v tìm nhà vì họ chỉ làm
việc vớii những cặp vợ
v chồng châân chính
mà thôi.

o Lưu trữ tấtt cả hồ sơ giấấy tờ – ghi cchú, thông
báo, biên lai, điện thoạại nhắn tin, kkhế ước,
thư từ, vv.
o Chụp hình vấn đề, nếuu quý vị có thhể.
o Lấy tên vàà số những nggười can dự.
o Lấy số– nggày của sự kkiện, địa chỉ nnơi xảy ra,
chi phí.
o Nói chuyệnn với hàng xxóm – ngườii khác biết
được vấn đđề này? Ai đđã nhìn thấy sự kiện
xảy ra?
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Nếếu quý vị nghhĩ rằng quý vị đã bị kỳ tthị, hoặc
quuý vị muốn bbiết thêm tin tức về quyềền hạn của
quuý vị, quý vị có thể gọi đđường dây điiện thoại
nóóng của chúnng tôi tại số 11-800-424-33247, máy
phhụ số 2, hoặcc truy cập traang mạng củủa chúng tôi
tạii www.fhco..org. Tất cả ddịch vụ của chúng tôi
đềuu được bảo m
mật và miễnn phí.

Hội đồng
ng Công Bằng về Gia Cư Orregon
(FHCO) llà một tổ chứ
ức phi lợi nhuận về
quyền d
dân sự, không
g thuộc chính
h phủ
phục vụ O
Oregon.

Công việc cung cấpp căn bản cho ấn bản nàày được hỗ trợ do ngân
khoản theo trợ cấp của Bộ Phát Triển Gia C
Cư và Vùng Độ Thị Mỹ
Quốc. Thực chất và những phát hiện của công việc được cống
hiến cho công chúnng. Tác giả và nhà xuất bbản đơn phương chịu
trách nhiệm về sự rrõ ràng của báo cáo và ggiải thích nội dung trong
ấn bản này. Sự giảii thích không cần thiết pphản ánh quan điểm của
Chính Phủ Liên Baang.

Hiiện có sẵn dịch vvụ cung cấp trêên những hình tthức thay thế
khác và phiêên dịch.

